
 

 

 

 

 

 

 وجوه تقيد اجلرح
 

 

 

 

 

 

 سليمان بن حممد النصيان

 

 



تقييد اجلرح       
2 

 املقدمة

 أما بعد. والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آلة وصحبة وسلم، احلمد هلل رب العاملني

فحفظوا لنا الدين من انتحال ، رم اهلل عىل عباده أن هيئ هلم رجاالً ال تلههم جتارة وال بيع عن ذكر اهللفإن من ك

 .فرمحهم اهلل أمجعني، فكانوا نرباًسا منرًيا عىل طرق احلق ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وحتريف الغاليني، املبطلني

، بزيادة أو نقصان من التقول فيها بام مل يقله  أكتافهم محاية سنة النبي أئمة آخرين محلوا عىل  كام هيئ اهلل 

فال حرم اهلل ، فدرسوا وحمصوا تلك األسانيد يف احلكم عىل رجال تلك األحاديث حتى ُيعرف الصحيح منها من السقيم

 .تلك األجساد الفردوس األعىل من اجلنة

حيث ال ، من بينها من حيقق هبا الكفاية فيه أن توجد، ًضا عىل األمةلذا كان العمل عىل متييز الصحيح من السقيم فر

 .إال بذلك سبيل إىل معرفة بيان أحاديث الرسول 

فعىل أي ، فإن مل يبني ما يصح مما ال يصح، وال شك أن السنة أساس يقوم عليه بيان األحكام ويبني عليه االجتهاد

 ؟أساس سيقوم بنيانه

واجتهدوا يف نخل ، وحققوا، فحرروا، األئمة أن متييز الصحيح من السقيم رضورة للعاملمن أجل ذلك أدرك أولئك  

ومل ينظروا إىل هذه املقدمة إال ، ويرد بعضهم عىل بعض يف شأن صحة نقل الدليل، ومل يزل يناظر بعضهم بعًضا، املنقول

 .ء من املقدمات الرضورية لالستدالل العاملكجز

 .[ومعرفة احلديث نصف العلم، التفقه يف معاين احلديث نصف العلم]: اهللقال عىل بن املديني رمحه 

 ،وال من سنن رسول اهلل  ،من معاين كتاب اهلل ءإىل معرفة يش فلام مل نجد سبيالً : ]ابن أيب حاتم رمحه اهلل تعاىلقال 

تقان منهم، واإل ،احلفظ والثبتهل أو ،وثقاهتم ة،والروا ،ن نميز بني عدول الناقلةأوجب  ،من جهة النقل والرواية الإ

 .حاديث الكاذبةهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ والكذب واخرتاع األأوبني 

ووجب الفحص عن  ،بنقل الرواة حق علينا معرفتهم، وعن رسوله  ،وملا كان الدين هو الذي جاءنا عن اهلل 

مما يقتضيه حكم العدالة يف نقل  ،عدالة والثبت يف الروايةحواهلم، واثبات الذين عرفناهم برشائط الأالناقلة والبحث عن 

تقان به وتثبت فيه، وان إهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وأنفسهم، علامء بدينهم، أمناء يف أاحلديث وروايته، بأن يكونوا 

وه، وال يشبه عليهم وهام فيام قد حفظوه ووعهل متييز وحتصيل، ال يشوهبم كثري من الغفالت، وال تغلب عليهم األأيكونوا 

                                                        

 .متييز صحيحه من سقيمه: حلديث، أراد رمحه اهلل بمعرفة ا(84/  )سري أعالم النبالء (  )
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 .[غلوطاتباأل

ملا وجب طاعته ومتابعته لزم كل عاقل وخماطب االجتهاد يف التمييز بني صحيح أخباره ]: وقال األصبهاين رمحه اهلل

ىل إوسقيم آثاره وان يبذل جمهوده يف معرفة ذلك واقتباس سنته ورشيعته من الطرق املرضية واألئمة املهدية وكان الوصول 

ال بمعرفة الرواة والفحص عن أحواهلم وأدياهنم والكشف والبحث عن صدقهم وكذهبم وإتقاهنم وضبطهم إتعذر ذلك م

 .[وضعفهم ووهائهم وخطئهم
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 (.5/ )اجلرح والتعديل (  )

 .(85:ص)الضعفاء  ( )



تقييد اجلرح       
4 

 

 

 

 

 

 

 ييد اجلرحوجوه تق ألولاالفصل 

 :وفيه مبحثان

 :التعريفات: املبحث األول                                                                       

 وجوه تقييد اجلرح: الثاني املبحث 

 

 

 

 

 



تقييد اجلرح       
5 

 وجوه تقييد اجلرح: الفصل األول

 :اتتعريف: األول املبحث

 :وفيه ثالث مطالب

 :تعريف الوجوه: لواملطلب األ

 .رحنواحي وجوانب تقيـيد اجل: واملقصود منها هنا، مجع وجه: وجوه

 :تعرف التقيد: املطلب الثاين

الُّ عىل املاهيَّة بال قيد  : فاملطَلق، التقييد ضد اإلطالق: تقييد ال عىل املاهيَّة بقيد  من : وضده املقيَّد، الدَّ وهو الدَّ

 .قيودها

اوي: إذاً فاجلرح املطلق  .ا فيه بكل حالفيكون قادًح ، باجلرح دون تقييد أن يذكر اإلمام الرَّ

 .أو نحو ذلك، أو طائفة، أن يذكر اإلمام الراوي باجلرح بالنسبة ليشء معنَي من شيخ: اجلرُح املقيَّدو

 .تعريف اجلرح: املطلب الثالث

 .التأثري يف اجلسم بالسالح -بفتح اجليم-: اجَلرُح لغة

 .و تضعيفها أو ردَّهاوصُف الراوي يف عدالته أو ضبطه بام يقتيض تليني روايته أ: ويف علم اجلرح والتعديل

اوي مقيَّدً : فاملقصود من العنوان  دراسُة اجلوانب أو النَّواحي التي يكون فيها جرُح اإلماِم للرَّ
 
ا بالنسبة ليشء

 .كونحو ذل، وزمان حتديثه، ومكان سامعه، كشيخ الراوي، معني

                                                        

 .  (5 1 / )املعجم الوسيط ، (55  : ص)القاموس املحيط : ينظر(  )

 (.1 9-917/ )إرشاد الفحول : ينظر(  )

 (.  8/ )لسان العرب : ينظر(  )

 (.  :ص)"بداللطيفعبدالعزيز الع"ضوابط اجلرح والتعديل للدكتور : ينظر( 8)
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 وجوه تقييد اجلرح: الثاني بحثامل

 :ي على النحو التاليوه، متعددةعلى وجوه يأتي جلرح املقي َّد ا

 :بوهذا الوجه عىل أربعة أرض، جتريُح الراوي يف بعض األوقات دون بعض: التقييد األول

 .وتصحيح حديثه أو حتسينه قبل ذلك، تضعيف حديث الراوي أو تليينه بعد التغُّي : الرضب األول

وهيم يف اإلسناد يف اسم ، بعض حمفوظه وينسى، فينقص حفُظه، والتغريُّ غالبًا ما يعرتي الراوي يف آخر عُمره

ن فيقبل التلقني، أو غريه، شيخه  .أوُيلقَّ

ألنَّ غالب الناس يعرتهيم يف مرض املوت نحو ، أما التغريُّ الذي يوجُد يف مرض املوت فليس بقادح يف الثقة

ياق وقبله أشد من ذلك، ذلك وقد ، الذي سيأيت بيانه الطوالتغري ونقُص احلفظ غري االخت، ويتم هلم وقت السِّ

 .ًضايراد به االختالط أي

 :عبدالرزاق بن مّهام الصنعاين: مثاله

، أحد أئمة احلديث املشهورين]: فيمن أرض يف آخر عمره وقال -رمحه اهلل تعاىل-ذكره احلافظ ابن رجب 

ما رحل إىل  عد رسول اهلل إنه مل يرحل إىل أحد ب: قيل ىحت، وإليه كانت الرحلة يف زمانه يف احلديث

 .[عبدالرزاق

: ـ يعني سنة ثامن  ومائتنيـ  قال؟ من سمع من عبد الرزاق سنَة ثامن  : سألت أبا عبد اهلل]: قال إسحاق بن هاين

                                                        

وضوابط اجلرح والتعديل للشيخ عبدالعزيز ، ( 95/ )ورشح علل الرتمذي للحافظ ابن رجب احلنبيل ، (6  – 5 /6)سري أعالم النبالء : ينظر(  )

 (.881:ص)له أيضا وشفاء العليل ، (87/ )وإحتاف النبيل أليب احلسن املأريب ، (47:ص)العبداللطيف 

 .ترمجة هشام بن ُعروة(  1  –  1 / 8)تدال ميزان االع: ينظر(  )

 .ترمجة زهري بن معاوية أيب خيثمة(    / )تذكرة احلفاظ للذهبي : ينظر(  )

 (.69 :ص)االغتباط البن العجمي : ينظر( 8)

تقريب التهذيب . وكان يتشيععبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي موالهم أبو بكر الصنعاين، ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري ( 5)

 (.619:ص)

 (. 95/ )رشح علل الرتمذي البن رجب : ينظر( 6)
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وقد حّدث عن الزهري أحاديث كتبناها ، كان ُيلّقن أحاديَث باطلةً ، ال ُيعبُأ بحديث من سِمع منه وقد ذهب برُصه

 .[كتابه وهو َينُظر جاءو بخالفهامن أصل 

ومن ، أتينا عبَد الرزاق قبل املائتني وهو صحيح البرص: أخربين أمحد بن حنبل قال]: وقال أبو زرعة الدمشقي

امع  .[سمع منه بعد ما ذهب برُصه فهو ضعيُف السَّ

وما كان يف ، فليس بيشء من سمع من عبد الرزاق بعد ما عِمي]: ونقل احلافظ ابن حجر عن األثرم عن أمحد

ن، كتبه فهو صحيح  .[وما ليس يف كتبه فإنه كان ُيلّقن فيَتلقَّ

 :فهذه األقوال عن اإلمام أمحد تدل عىل أمرين

 .وسامع من سمع منه بعد ذلك ال يشء، أن عبد الرزاق قد كّف برصه وأصبح يقبل التَّلقني: أوالً 

 :لة بأحد أمرينيتميز حديثه الصحيح من الذي فيه ع: ثانيًا

 .وضابطه أن يكون سامعه منه قبل سنة مائتني، أن يكون من رواية من سمع منه قبل ذهاب برصه - 

 .أن يكون احلديث ثابتاً يف أصل كتبه - 

ليس من هذا ، هذا باطل: فقال، (النار جبار): سمعت أبا بعد اهلل ُيسال عن حديث]: رمحه اهلل تعاىل قال األثرم

ث به عن عبد الرزاق: ثم قال، يشء كان ، هؤالء سمعوا بعد ما عمي: قال. حدثني أمحد بن شبويه: قلت؟ من حُيدِّ

نه نُها بعد ما عمي، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست يف كتبه، وليس هو يف كتبه، ُيلّقن فلقِّ  .[كان ُيلقَّ

دث بأحاديث مناكري يف فضل وقد ذكر غري واحد أن عبدالرزاق ح]: احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل قال

وبعضها مما رواه عنه ، واهلل أعلم، كام قاله اإلمام أمحد، فلعل تلك األحاديث مما لقنها بعد أن عمي، عيل وأهل البيت

 .نهالضعفاء وال يصح ع

 ."عبدالرزاق ما حدث عنه بآخره ففيه نظر": وقال النسائي

                                                        

 (.   / ) "برواية إسحاق بن هاين"مسائل اإلمام أمحد (  )

 (.859/ )تاريخ أيب زرعة الدمشقي (  )

 (.  7 8:ص)هدي الساري مقدمة فتح الباري (  )

 (. 95/ )، ورشح علل الرتمذي (7/564) لنبالء ، وسري أعالم ا(4/59 )هتذيب الكامل : ينظر( 8)
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عن ، عن أيب إسحاق، عن معمر، حتفظ عن عبدالرزاق: هوذكر عبداهلل بن أمحد أنه سمع حييى بن معني قيل ل

 ."ما حدث به معمر قط، باطل": فقال حييى. (أنه مسح عىل اجلبائر): عن النبي  عن عيل ، عاصم بن ضمرة

ولو حدث هبذا عبدالرزاق كان ، هذا باطل، عليه مائة بدنة مقلدة إن كان معمر حدث هبذا قط": ثم قال حييى

ال واهلل ما : حممد بن حييى قال: ويف بعض النسخ قالوا، فالن: قالوا؟ دث هبذا عن عبدالرزاقمن ح، حالل الدم

 ."وعليه حجة من ههنا إىل مكة إن كان معمر حيدث هبذا، حدث به معمر

، عن أبانه، عن عيل، عن زيد، عن عمرو بن خالد، هذا احلديث يروونه عن إرسائيل": قال عبداهلل بن أمحد

 ."اوعمرو بن خالد ال يساوي شيئً ، النبي عن   عن عيل

ال واهلل ما كتبت عنه ، ا قط إال من كتابهما كتبت عن عبدالرزاق حديثً ": قال عبداهلل وسمعت حييى يقول

 ."ها قط إال من كتابحديثً 

 .وذكر بعضهم أن سامع الدبري من عبدالرزاق بآخره

 .[" أو سبع سننيمات عبدالرزاق وللدبري ست سنني": قال إبراهيم احلريب

 .فهو ضعيف السامع، فمن سمع منه بعد أن عمي]: النووي رمحه اهلل تعاىل قال

 .ووكيع يف آخرين، وابن املديني، وابن معني، وابن راهويه، وممن سمع منه قبل ذلك أمحد

 .[وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وحممد بن محاد الطرباين، أمحد بن حممد بن شبويه: وبعده

 .[ذكر احلافظ ابن رجب  بعد كالمه عىل عبدالرزاق الصنعاين ثالثة عرش آخرين ممن أرضوا بأخرةقد و

، وتضعيفه أو رّده بعد اختالطه، تصحيح ما كان من حديث الراوي قبل اختالطه: الرضب الثاين

 .والتوّقف حيث مل يتبني ذلك

 : االختالطتعريف 

فسد : ا فاختلط، وخالطه خمالطة وخالطا، واختلط فالن، أيه خلطً يقال خلطت اليشء بغري: االختالط لغة

                                                        

 (.958 –  95/ )رشح علل الرتمذي البن رجب : ينظر(  )

 (.715-718/ )وي تدريب الراوي يف رشح تقريب النو(  )

 (.958 –  95/ )رشح علل الرتمذي البن رجب : ينظر(  )
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 .فسد: اإلفساد فيه واملختلط من االختالط، واختلط عقله إذا تغري، فهو خمتلط، واختلط عقله: عقله، والتخليط يف األمر

من موت  إما بخرف أو رضر أو مرض، فساد العقل وعدم انتظام األقوال واألفعال: ويف اصطالح املحدثني

 .أو احرتق كابن امللقن، أو ذهاب كتب كابن هليعة، ابن ورسقة مال كاملسعودي

 .اا يسريً ومنهم من خلط ختليطً ، افمنهم من خلط ختليطا فاحًش ، واملختلطون متفاوتون

ا كونه حقيقً مع ، ا أفرده بالتصنيف واعتنى بهمل أعلم أحدً ، هذا فن عزيز مهم]: رمحه اهلل تعاىلابن الصالح قال 

 .[ابذلك جدً 

 :أقسام املختلطني

 :أما الرواة الذين حصل هلم االختالط يف آخر عمرهم فهم عىل ثالثة أقسام]: رمحه اهلل تعاىل قال العالئي

، ومل حيط من مرتبته؛ إما لقرص مدة االختالط وقلته كسفيان بن ا أصالً من مل يوجب ذلك له ضعفً : أحدها

ا حال اختالطه، راهيم بن راهويه، ومها من أئمة اإلسالم املتفق عليهم؛ وإما ألنه مل يرو شيئً عيينة، وإسحاق بن إب

 .فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم، وعفان بن مسلم، ونحومها

بن ا فيه قبل االختالط، فلم حيصل من االختالط إال زيادة يف ضعفه؛ كابن هليعة، وحممد من كان متكلاًم : ثانيها

 .لسحيمي، ونحومهاجابر ا

ا به، ثم اختلط، أو عمر يف آخر عمره، فحصل االضطراب فيام روى بعد ذلك، فيتوقف من كان حمتجً : ثالثها

 .[االحتجاج به عىل التمييز بني ما حدث به قبل االختالط عام رواه بعد ذلك

 :حكم رواية املختلط

وال يقبل ، ل حديث من أخذ عنهم قبل االختالطواحلكم فيهم أنه يقب]: رمحه اهلل تعاىلابن الصالح قال 

                                                        

 (69 /7 )، وتاج العروس (75 /9)، واللسان (8   / )الصحاح : ينظر(  )

 (.8/857)فتح املغيث : ينظر(  )

 (.  9/ )رشح علل الرتمذي : ينظر(  )

 (. 7 : ص)مقدمة ابن الصالح ( 8)

 . الكواكب النريات البن الكيال رمحه اهلل تعاىل: منها -رمحه اهلل تعاىل-هناك كتب اهتمت هبذا الفن يف التصنيف بعضها ظهر بعد ابن الصالح 

 (. :ص)املختلطني  (5)
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 .[أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل االختالط أو بعده، حديث من أخذ عنه بعد االختالط

وإذا مل ، واحلكم فيه أن ما حدث به قبل االختالط إذا متيز قبل]: بقوله -رمحه اهلل تعاىل-وقد فرسه ابن حجر 

 .[اشتبه األمر فيهوكذا من ، يتميز توقف فيه

 :ىل أربعة أقسامويمكن تقسم ذلك إ

 .الذين رووا عن املختلط قبل اختالطه - 

 .الذين رووا عنه بعد اختالطه - 

 .الذين رووا عنه قبل االختالط وبعده ومل يميزوا هذا من هذا - 

 .الذين رووا عنه قبل اختالطه وبعده وميزوا هذا من هذا -8

ومن روى عنه قبل االختالط وبعده وميز ما سمع ، قبل االختالط قبلت روايته عنهفمن روى عن املختلط 

 .ومن مل يميز حديثه أو سمع بعد االختالط مل تقبل روايته، قبل االختالط ومل يقبل ما سمع بعد االختالط

 .صالح موىل التوأمة: مثاله

 .[اختلط بأخرة ،ومنهم صالح بن نبهان موىل التوأمة]: قال احلافظ ابن رجب

 .[فمن سمع منه قبل أن خيتلط فهو ثبت، قد كان خرف قبل أن يموت، ثقة]: بن معنيحييى  قال اإلمام

ال انه خرف وكرب فسمع منه قوم وهو خرف كبري فكان سامعهم إ ةصالح ثق]: وقال اإلمام عيل بن املديني

 .[ن خيرفإن أيب ذئب قد سمع منه قبل ليس بصحيح سفيان الثوري من سمع منه بعد ما خرف وكان اب

                                                        

  (. 7 : ص)قدمة ابن الصالح م(  )

 (.7  : ص)نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر (  )

 .(88 :ص)، واختصار علوم احلديث (58 :ص)معرفة أنواع علم احلديث : وينظر(.  1 - 1 /  )"البن الوزير"لعواصم والقواصم ا(  )

ال بأس برواية القدماء عنه كابن : قال ابن عدي. مهزة مفتوحة صدوق اختلط بآخره صالح بن نبهان املدين موىل التوأمة بفتح املثناة وسكون الواو بعدها( 8)

 (.884:ص)تقريب التهذيب . أيب ذئب وابن جريج من الرابعة مات سنة مخس أو ست وعرشين وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج

 (.51 :ص)الكواكب النريات : وينظر(.  987/ )رشح علل الرتمذي : ينظر( 5)

 (.96 /  ) "رواية الدوري"تاريخ ابن معني  (6)

 (.46: ص)سؤاالت ابن أيب شيبة  ( 9)
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أليب أن برش بن عمر زعم أنه سأل مالك بن أنس عن صالح قلت ]: قال عبداهلل بن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل

ا من سمع ما أعلم به بأًس ، أو هو كبري، ا وقد اختلطمالك كان قد أدرك صاحلً : قال أيب. ليس بثقة: موىل التوأمة فقال

 .[روى عنه أكابر أهل املدينة قديام وقد

من سمع منه قبل : ثم قال، ومل حيمل عنه، اقد رأيته خمتلطً : قال مالك: سألته عنه فقال]: وقال املروذي

 .[االختالط فكأنه

 فسامعه حسن ومن سمع منه من سمع من صالح قدياًم : كان أمحد يقول]: رمحه اهلل تعاىل البخارياإلمام وقال 

 .[نه يضعف سامعهأخرياً فكأ

 يتتغري يف سنة مخس وعرشين ومائة وجعل يأ]: زمن اختالطه بقوله -رمحه اهلل تعاىل-وقد حدد ابن حبان 

 .[خري بحديثه القديم ومل يتميز فاستحق الرتكئمة الثقات فاختلط حديثه األتشبه املوضوعات عن األ تيشياء الباأل

قد ميز األئمة بعض من سمع ]: من سمع منه قبل االختالط وبعده بقوله -رمحه اهلل تعاىل-وقد بنّي العراقي 

وممن سمع . قاله ابن عدي، وزياد بن سعد، ابن جريج : فممن سمع منه قدياًم ، ممن سمع منه بعد التغري، منه قدياًم 

 .[والسفيانان، مالك: منه بعد االختالط

من صىّل عىل ): قال رسول اهلل : قال  عن أيب هريرة روى ابن أيب ذئب، عن صالح موىل التوأمة،ما  :همثال

حكى الرتمذي عن البخاري عن أمحد بن حنبل ]: أبو احلسن ابن القطان قالقال (. جنازة يف املسجد فليس له يشء  

   .[اا وروى عنه منكرً سمع ابن أيب ذئب من صالح أخريً : قال

                                                        

 (.   / )العلل ومعرفة الرجال (  )

 (.99: ص)بحر الدم (  )

 (.8 / ) "القايض"علل الرتمذي الكبري برتتيب (  )

 (.66 / )املجروحني  ( 8)

 (7  -4  / )رشح التبرصة والتذكرة ( 5)

 (.59 /8)هيام بيان الوهم واإل (6)

جعل هذا من كالم البخاري ال من قول اإلمام أمحد،  -رمحه اهلل تعاىل-، نجد الرتمذي (8 / ) "ترتيب القايض"كن بالرجوع إىل علل الرتمذي الكبري ل 

 (.   6 :ص)الكواكب النريات : رينظ. وقد خالف البخاري بعض األئمة يف هذا[.  وابن أيب ذئب سامعه منه أخرًيا، يروي عنه مناكري: قال حممد: ]قال
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وسوء احلفظ ، حح قديم حديثه وُضعف ما سواهفُص ، من ساء حفُظه ملا ويل القضاء: الرضب الثالث

 .ههو أن ال يرتّجح جانب إصابة الراوي عىل جانب خطئ

 .قايض الكوفة، رشيك بن عبداهلل النخعي: همثال

الشتغاله ، وفرق آخرون بني حدث به يف آخر عمره بعد واليته القضاء فضعفوه]: قال احلافظ ابن رجب

 .[ا حدث به قبل ذلك فصححوهوبني م، بالقضاء عن حفظ احلديث

 .حفام حدث به قبل ذلك فهو صحي، ساء حفظه بعدما ويل القضاء

 .[ما زال خملًطاو، إنام خلط رشيك باخرة]: يى بن سعيدحيقال 

 .[ثقة  صدوق  صحيح الكتاب رديء احلفظ مضطربه]: وقال يعقوب بن شيبة

ومل : قال، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. تبه صحاحرشيك ك]: وقال حممد بن عامر املوصيل احلافظ

 .[يسمع من رشيك من كتابه إال إسحاق األزرق

تغري عليه ، فيام يروى يءكان يف آخر أمره خيط: ]: زمن تغريه بقوله -رمحه اهلل تعاىل-وقد حدد ابن حبان 

، يزيد بن هارون وإسحاق األزرق: فسامع املتقدمني عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه ختليط مثل، حفظه

 .وسامع املتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثرية

 :ترجيح املتأخر من مرويات الراوي عيل املتقدم منها: الرضب الرابع

وقد يرد ما يقتيض ترجيح املتأخر من مرويات الراوي ]: رمحه اهلل تعاىل قال الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف

                                                        

. هل البدعرشيك بن عبداهلل النخعي الكويف القايض صدوق خيطئ كثرًيا تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة وكان عاداًل فاضالً عابًدا شديًدا عىل أ(  )

 (.  51 :ص)والكواكب النريات : وينظر(. 6 8:ص)تقريب التهذيب 

 (.961/ )رشح علل الرتمذي (  )

 (.44:ص)وضوابط اجلرح والتعديل ، (8 8: ص)تاريخ خليفة بن خياط : ينظر(  )

 (.66 /8)اجلرح والتعديل ( 8)

 (.48 /7)تاريخ بغداد  ( 5)

 (.961/ )رشح علل الرتمذي ( 6)

 (.6/888)الثقات ( 9)
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 . [اهعىل املتقدم من

 .مهام بن حييى بن دينار العوذي: مثاله

وأما إذا كان قريَب عهد  بكتابه فقلام كان ، إذا حّدث من حفظه يءا كان خيطأشار اإلمام أمحد إىل أن مهامً 

 .فسامع من سمع منه بأخرة أجود من غريه، وكان يف آخر أمره يقرب عهده بالكتاب. يءخيط

إن : فقلت له: قال، ا مهامقال عفان حدثنا يومً : سمعت أيب يقول]: هام اهلل تعاىلقال عبداهلل اإلمام أمحد رمح

يا : ثم جاء فقال، فذهب فنظر يف الكتاب: قال، يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خالف ذلك احلديث

. ءياب فقل ما كان خيطوكان مهام إذا حدثنا بقرب عهده بالكت: قال عفان. ء وأنا ال أعلمىأال تراين أخط، عفان

فكان يقرب عهده  زمانة  ا كان يف آخر عمره أصابتهألن مهامً ، ومن سمع من مهام بآخره فهو أجود: قال أيب

 .[فقل ما كان خيطىء، بالكتاب

 .مهام حفظه ردئ وكتابه صالح: قال يزيد بن زريعو

وإذا حدث من ، مهام أحب إيّل ما حدث من كتابه: قال؟ وسئل أبو حاتم عن مهام وأبان العطار من يقدم منهام

 .حفظه فهام متقاربان يف احلفظ والغلط

ال يكاد يرجع إىل  -حييى بن دينار العوذي-كان مهام : سمعت عفان قال]: احلسن بن عيل احللواين قال وقال

يا عفان : بعد فنظر يف كتبه فقالثم رجع : قال، وكان خيالف فال يرجع إىل كتابه وكان يكره ذلك، كتابه وال ينظر فيه

 .[ا فنستغفر اهللء كثريً يكنا نخط

                                                        

 (.71:ص)ضوابط اجلرح والتعديل (  )

ن الواو وكرس املعجمة املحلمي موالهم أبو عبد اهلل أو أبو بكر البرصي ثقة ربام وهم من السابعة مات مهام بن حييى بن دينار العوذي بفتح املهملة وسكو(  )

 (.8 1 :ص)تقريب التهذيب . سنة أربع أو مخس وستني

 (.  77 /  ) "ز م ن": زِمن يزَمن َزَمناً وُزمنة وَزمانة لسان العرب، مادة: العاهة، يقال: الزمانة ( )

 (.   59 )/  "رواية عبد اهلل"ة الرجال العلل ومعرف( 8)

 (.14 /7)اجلرح والتعديل( 5)

 .فأشارا إىل أنه إذا حدث من كتابه فهو أوثق منه إذا حدث من حفظه(. 17 /7)اجلرح والتعديل ( 6)

 (.17 /8)، وميزان االعتدال (64 /8) "لعقييل"الضعفاء : ينظر( 9)
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 وقد نص وهذا يقتىض أن حديث مهام بآخره أصح ممن سمع منه قدياًم ]: رمحه اهلل تعاىل قال احلافظ ابن حجرو

 . [لعىل ذلك أمحد بن حنب

، من سمع من مهام بآخرة هو أصح سامع]: بعض من سمع منه بقوله -رمحه اهلل تعاىل-وقد حدد اإلمام أمحد 

؛ وهبز أجود من سامع عبد الرمحن، وحبان، فسامع عفان، وذلك أنه أصابته مثل الزمانة فكان حيدثهم من كتابه

، ثنا مهام يومًا بحديث: قال عفان: سمعت أمحد قال. ألنه كان حيدثهم يعني لعبد الرمحن ـ أي أيامهم ـ من حفظ  

 .[فكان بعد يتعاهد كتابه، أال أراين أخطىء وأنا ال أدري: ر يف كتابه فقالفدخل فنظ، فقيل له فيه

 :وهذا الوجه عىل ثالثة أرضب، جتريح الراوي يف بعض األماكن دون بعض: التقييد الثاين

ث يف مكان مل تكن معه فيه كتبُه فخلط: الرضب األول ، وحدث يف مكان آخر من كتبه فضبط، من حدَّ

 .وسمع منه يف موضع آخر فضبط، كان من شيخ فلم يضبط عنهأو من سمع يف م

 .معمر بن راشد األزدي: مثاله

 .[وحديثه باليمن جيد، حديثه بالبرصة فيه اضطراب كثري]: قال فيه احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل

، أمه بعد أن استقر باليمنوهو أنه قدم البرصة لزيارة   -رمحه اهلل تعاىل-الذهبي  ه اإلمامذكروالسبب يف ذلك 

 .[فلم تكن معه كتبه فحدث من حفظه فوقع للبرصيني عنه أغاليط

 .[أخطأ بالبرصة يف أحاديث: قال؟ ما حّدث معمٌر بالبرصة]: أمحدقال اإلمام 

                                                        

 (.9 :ص)نزهة النظر : ينظر(  )

 .بدالرمحن بن مهديع: يقصد(  )

 (.6  -5  / )د لإلمام أمحد سؤاالت أيب دو(  )

شام ابن معمر بن راشد األزدي موالهم أبو عروة البرصي، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وعاصم بن أيب النجود وه( 8)

 (. 76:ص)تقريب التهذيب . سنة أربع ومخسني وهو ابن ثامن ومخسني سنة عروة شيئًا، وكذا فيام حدث به بالبرصة، من كبار السابعة مات

 ( 99/ )رشح علل الرتمذي ( 5)

 (.  /9)سري أعالم النبالء ( 6)

 (.817:ص) "رواية أيب داود"مسائل اإلمام أمحد ( 9)
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، كان يتعاهد كتبه وينظر، حديث عبد الرزاق عن معمر أحّب إيّل من حديث هؤالء البرصيني]: وقال مرة

 .[وكان حيدثهم بخطأ بالبرصة، باليمنيعني 

ألن كتبه مل تكن ، سامع أهل البرصة من معمر حني قدم عليهم فيه اضطراب]: قال يعقوب بن شيبةو

 .[معه

 .[ما حدث معمر بالبرصة فيه أغاليط]: وقال أبو حاتم

، فإنه مل يكن معه كتبه، لزيارة أمهالسيام ملا قدم البرصة ، ا فله أوهامومع كون معمر ثقة ثبتً ]: قال الذهبيو

ألهنم ، وحديث هشام ـ يعني ابن يوسف ـ وعبدالرزاق عنه أصح، فوقع للبرصيني عنه أغاليط، فحّدث من حفظه

 .[واهلل أعلم، أخذوا عنه من كتبه

ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وعاصم بن أيب النجود وهشام ابن ]: وقال ابن حجر

 .[عروة شيئا وكذا فيام حدث به بالبرصة

: اإلمام أمحد قال، بالبرصة من حفظه أنه كان حيدثهم-وكان برصًيا  – وقد ذكر إسامعيل بن علية رمحه اهلل

 .[كان حيدثنا بحفظه: قال؟ كان معمر حيدثكم من حفظه: قلت إلسامعيل بن علية]

عبد : سمعت أبا عبداهلل قيل له]: قال الفضل بن زياد، ن سمعبعض م -رمحه اهلل تعاىل-وقد حدد اإلمام أمحد 

مل ، ال: قال؟ فلم يسمع منه بالبرصة شيئاً : قيل له. سمع منه بمكة: قال؟ بن املبارك ـ سمع من معمر اهلل ـ يعني

 .[ويزيد بن زريع، مثل إسامعيل بن علية، يكتب عن معمر بالبرصة إال الغرباء

أنه أسلم وله عرش نسوة فقال له )حديث غيالن ]: عن أبيه بقولهأمحد اإلمام ح بن صال ومثال ذلك ما ذكره

                                                        

 (.  969/ )رشح علل الرتمذي : وينظر(. 4/59 )هتذيب الكامل (  )

 (.969/ )رشح علل الرتمذي (  )

 (.59 /4)اجلرح والتعديل (  )

 (.  /9)سري أعالم النبالء ( 8)

 ( 76:ص)تقريب التهذيب ( 5)

 (.15 / ) "رواية عبد اهلل"العلل ومعرفة الرجال ( 6)

 (.77 / )املعرفة والتاريخ ( 9)
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 .[اورجع باليمن جعله منقطعً ، معمر أخطأ فيه بالبرصة يف هذا اإلسناد. ("اخرت منهن أربعا  ": النبي 

 :وحدث عن غُيهم فلم حيفظ، من حدث عن أهل مرص أو إقليم فحفظ حديثهم: الرضب الثاين

 .إسامعيل بن عيَّاش احلميص: مثاله

ما ما يروى عن غري أهل الشام أف، صحابه أهل الشامأكان يوثق فيام يروى عن ]: قال اإلمام عيل بن املديني

 .[ففيه ضعف

وما روى عن أهل املدينة وأهل ، ما روى عن الشاميني فهو صحيح، إسامعيل بن عياش]: اإلمام أمحدقال و

 .[العراق ففيه ضعف يغلط

يف روايته عن أهل العراق وأهل احلجاز : سألت أمحد بن حنبل عن إسامعيل بن عيّاش فقال]: وقال أبو حاتم

 .[وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح، بعض اليشء

 .[وإذا حدث عن غري أهل بلده ففيه نظر، إذا حدث عن أهل بلده فصحيح]: البخاري وقال اإلمام

روايته عن أهل  ويف، صحابنا فيام روى عن الشاميني خاصةأثقة عند حييى بن معني و]: يبةيعقوب بن ش قال

 .[ا بناحيتهوكان عاملً ، وأهل املدينة اضطراب كثري، العراق

وحديثه عن الشاميني صالح ، حديث إسامعيل عن احلجازيني والعراقيني ال حيتج به]: الذهبياإلمام قال و

 .[ه إن مل يعارضه أقوى منهوحيتج ب، من قبيل احلسن

                                                        

 (.964/ )رشح علل الرتمذي :  وينظر(. 97 / ) "رواية ابنه صالح"مسائل اإلمام أمحد (  )

ثنتني امعيل بن عياش بن سليم العنيس بالنون أبو عتبة احلميص، صدوق يف روايته عن أهل بلده، خملط يف غريهم، من الثامنة مات سنة إحدى، أو اإس(  )

 (.   8 - 8 :ص)تقريب التهذيب . وثامنني وله بضع وسبعون سنة

 (.9  /6)تاريخ بغداد  (  )

 (.47 / )الكامل يف ضعفاء الرجال ( 8)

 (. 7 / )رح والتعديل اجل( 5)

 (.8  /6)تاريخ بغداد  ( 6)

 (.9  /6)تاريخ بغداد  ( 9)

 (.     /4)سري أعالم النبالء ( 4)
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إذا حدث عن الشاميني فحديثه عنهم جيد وإذا حدث عن غريهم ]: قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل

 .[فحديثه مضطرب

ن إما روايته عن أهل احلجاز فأثقة فيام روى عن الشاميني و]: قولسبب ذلك بحييى بن معني  وقد بنّي اإلمام

 .[فظه عنهمكتابه ضاع فخلط يف ح

: سألت أيب عن حديث حّدثناه الفضل بن زياد الذي يقال له]: بن اإلمام امحد قال عبد اهللويمثل له بقول 

ال يقرأ اجُلنْب ):  عن النبي، عن ابن عمر، عن نافع، عن موسى بن عقبة، حدثنا إسامعيل بن عيّاش: الطيّس قال

يعني أنه وهٌم من إسامعيل بن ، طل أنكره عىل إسامعيل بن عيّاشهذا با: فقال أيب. (ا من القرآنواحلائض شيئ  

 .وهو حجازي موسى بن عقبةألن عن ؛ وإنام أنكره عليه. [عيّاش

 .من حدث عنه أهل مرص أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غُيهم فلم يقيموا حديثه: الرضب الثالث

 .الرمحن بن أيب ذئب حممد بن عبد: مثاله

يعني أنه  -أن سامع احلجازيني منه  ذكر مسلم يف كتاب التمييز]: فظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىلقال احلا

وذكر أن ذكر ، يعني بالعراق "ولعله كان يلقن فيتلقن: قال، ويف حديث العراقيني عنه وهم كثري": قال -صحيح 

، وسامعه منه بالعراق فيام نرى: قال،  بكرياالستسعاء يف العتق يف حديث ابن عمر إنام رواه عن ابن أيب ذئب ابن أيب

 .[وهو سامع احلجازيني، وأما ابن أيب فديك فلم يذكر عنه السعاية

 :بام يقدح يف روايتهم عّمن ضعفوا فيهم: جتريح الراوي يف بعض شيوخه: التقييد الثالث

 .سامك بن حرب: مثاله

                                                        

 ( 99/ )رشح علل الرتمذي (  )

 (.6  /6)تاريخ بغداد  (  )

 (.15 / )للعقييل "، والضعفاء ( 4 / ) "رواية عبد اهلل"العلل ومعرفة الرجال (  )

: وقيل. رمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب القريش العامري، أبو احلارث املدين، ثقة فقيه فاضل، من السابعة مات سنة ثامن ومخسنيحممد بن عبد ال( 8)

 (.   49:ص)تقريب التهذيب . سنة تسع

 (.5  -8  :ص)التمييز ( 5)

 (941/ )رشح علل الرتمذي ( 6)

أوس بن خالد الذهيل البكري الكويف، أبو املغرية، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد بن حرب بن  -بكرس أوله وختفيف امليم-سامك ( 9)

 يتبع



تقييد اجلرح       
08 

ومنهم سامك ": الثقات الذين ضعفوا يف بعض شيوخهم أثناء رسده -رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ ابن رجب 

يسند : وقال، ومن احلفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة، وخرج حديثه مسلم، وقد وثقه مجاعة، بن حرب

 .[عنه عن ابن عباس ما يرسله غريه

 .فعل ذلك بهوكنت أنا ال أ: قال شعبة. نعم: بن عباس فيقولاعكرمة عن : كانوا يقولون لسامك: قال شعبة

ن أوكان يقول يف التفسري عكرمة ولو شئت ، وكان شعبة يضعفه. سامك بن حرب ثقة: حييى بن معنيل قاو

 .بن عباس لقالهاأقول له 

 .فسفيان وشعبة جيعلوهنا عن عكرمة، روايته عن عكرمة مضطربة: يوقال ابن املدين

 .اسعن ابن عب، جيعلوهنا عن عكرمة حوص وإرسائيلوأبو األ

وليس من ، وهو يف غري عكرمة صالح، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة: قال يعقوب بن شيبةو

 .املتثبتني

قال : وربام قال، بن عباساال انه كان يف حديث عكرمة ربام وصل اليشء عن إ، جائز احلديث: العجيل وقال 

 .بن عباساوإنام كان عكرمة حيدث عن . رسول اهلل 

 .نه كان يلقن فيتلقنأل، إذا انفرد بأصل مل يكن بحجة: سائيوقال الن

 مثل ومن سمع من سامك قدياًم : بعض من سمع منه قدياًم بقوله -رمحه اهلل تعاىل- يعقوب بن شيبة وقد حدد

                                                        

االغتباط بمن رمي من الرواة : وينظر(.  5 8:ص)تقريب التهذيب . تغري بأخرة فكان ربام تلقن يلقن من الرابعة مات سنة ثالث وعرشين

 (.9  :ص)، والكواكب النريات (57 : ص)باالختالط 

 (.979-976/ )رشح علل الرتمذي (  )

 (.  75 / )العلل ومعرفة الرجال (  )

 (.8  /7)تاريخ بغداد (  )

 (.  8  -   / )ميزان االعتدال ( 8)

 (.1  /  )هتذيب الكامل ( 5)

 (.8  /7)تاريخ بغداد ( 6)

 (.   / )ميزان االعتدال ( 9)
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 .فيمن سمع منه بأخرة نراهإنام  : فيهوالذي قاله ابن املبارك ، شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم

 .تضعيف الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه: التقييد الرابع

 .سويد بن سعيد احلدثاين: لهمثا

 .ليس بيشء إال أن حيدث من حفظه: حييى بن معنياإلمام قال و

ما حدثك فاكتب : سألت حييى بن معني عن سويد بن سعيد فقال: قال حممد بن حييى اخلزاز السويس قال

 .به تلقينا فال وما حّدث، عنه

 .وكنت أتتبع أصوله وأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فال، أما كتبه فصحاح: أبو زرعةوقال 

وهو صادق يف ، فربام لقن مما ليس من حديثه، لكنه عمر وعمى، كان صاحب حديث وحفظ: قال الذهبيو

 .صحيح الكتاب، نفسه

فمن ، عمي يِف آخر ُعَمره فربام لقن ما ليس من حديثه: تغريه بقوله -رمحه اهلل تعاىل- أبو أمحد احلاكموقد حدد 

 .سمع منه وهو بصري فحديثه عنه أحسن

 :ا من شيوخه دون ما إذا أفردهمتضعيف رواية الراوي غُي املتقن إذا مجع يف اإلسناد عدد  : التقييد اخلامس

 :محاد بن سلمة: مثاله

                                                        

 (.1  /  )هتذيب الكامل (  )

اهلروي األصل ثم احلدثاين بفتح املهملة واملثلثة ويقال له األنباري بنون ثم موحدة أبو حممد صدوق يف نفسه إال أنه عمي فصار سويد بن سعيد بن سهل (  )

: وينظر(.   8: ص)تقريب التهذيب . يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معني القول من قدماء العارشة مات سنة أربعني وله مائة سنة

 (.891: ص)، والكواكب النريات ( 5:ص)  "الئيللع"املختلطني 

 (.66/ ) "رواية ابن حمرز"تاريخ ابن معني (  )

 (.7  /7)تاريخ بغداد ( 8)

 .املرجع السابق( 5)

 (.84 / )ميزان االعتدال ( 6)

 (.9  / )هتذيب الكامل : ينظر( 9)

تقريب التهذيب  . ثابت، وتغري حفظه بأخرة من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستني محاد بن سلمة بن دينار البرصي، أبو سلمة، ثقه عابد أثبت الناس يف( 4)

 يتبع
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البخاري مل خيرج حديث محاد : ذاكرت يوما بعض احلفاظ فقلت]: ه اهلل تعاىلرمح قال احلافظ أبو يعىل اخللييل

حدثنا قتادة وثابت : ألنه مجع بني مجاعة من أصحاب أنس فيقول: فقال؟ بن سلمة يف الصحيح وهو زاهد ثقة

، نيدأليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو جيمع بني أسا: فقلت، وربام خيالف يف بعض ذلك، وعبدالعزيز بن صهيب

ابن : فقال؟ حدثنا مالك وعمرو بن احلارث والليث بن سعد واألوزاعي أحاديث وجيمع بني مجاعة غريهم: فيقول

 .[وهب أتقن ملا يرويه وأحفظ له

وساق احلديث سياقة ، ومعنى هذا أن الرجل إذا مجع بني حديث مجاعة] :رمحه اهلل تعاىل قال احلافظ ابن رجب

يعرف اتفاق شيوخه واختالفهم كام ، م مل يتفق فال يقبل هذا اجلمع من حافظ متقن حلديثهفالظاهر أن لفظه، واحدة

 .[كان الزهري جيمع بني شيوخ له يف حديث اإلفك وغريه

والعلة يف اجلمع أن صاحب األوهام قد جيمع الشيخ مع بعض ] :رمحه اهلل تعاىل قال الشيخ أبو احلسن املأريب

ثم يسوق حديثهم سياقة ، وفيهم الضعيف، وهذا اجلمع فيهم الثقة، وفالن، وفالن، نحدثني فال: املشايخ ويقول

فحني ساق احلديث ، وقد يكون أحد الضعفاء الذين أخذ احلديث عنهم قد تفرد بلفظة ينبني عليها حكم، واحدة

هل هذا اللفظ من وما ندري ، أصبحنا يف ريبة من أمره؛ الضعيف سياقة واحدة عن عدة مشايخ فيهم الثقة وفيهم

؟ وأيضا قد يكون صاحب األوهام مل يتأكد من ذا الذي حدثه هبذا احلديث؟ أو من رواية الضعيف، رواية الثقة

ألنه مميز لرواية ، فحينذاك ال يقبل هذا إال من اإلمام املتقن، فيجمع بني املشايخ، ثم يتوهم أنه آخر، فيتوهم أنه فالن

وليس محاد بن سلمة وحده هو الذي يتكلم يف األئمة من قبل هذا ، قة عن غريهويميز رواية الث، فالن عن غريه

 .[واهلل أعلم، فقد تكلموا يف كثري من رواة األحاديث بذلك، اليشء

 

*    *    * 

                                                        

 (.   861:ص)الكواكب النريات : وينظر(. 67 -64 :ص)

 (.4 8-9 8/ )اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث (  )

 (.6 4/ )رشح علل الرتمذي (  )

 (.78/ )التعديل إحتاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم احلديث والعلل واجلرح و(  )
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 اخلامتة

 :ويف هناية هذا البحث نخلص إىل النتائج التالية

اوي مقيَّدً  دراسُة اجلوانب أو النَّواحي التي :تقيد اجلرح هو :أوال    يكون فيها جرُح اإلماِم للرَّ
 
ا بالنسبة ليشء

 .كونحو ذل، ومكان سامعه، وزمان حتديثه، معني، كشيخ الراوي

 :ي عىل النحو التايل، وهمتعددةوجوه  وهذه القيود جاءت عىل :ثاني ا

 :وقد جاءت عىل أرضبجتريُح الراوي يف بعض األوقات دون بعض، : التقييد األول

  .التغريُّ حديث الراوي أو تليينه بعد  تضعيف - 

   .طه، وتضعيفه أو رّده بعد اختالطهتصحيح ما كان من حديث الراوي قبل اختال - 

  .فُصحح قديم حديثه وُضعف ما سواه من ساء حفُظه ملا ويل القضاء، - 

 .ترجيح املتأخر من مرويات الراوي عيل املتقدم منهاو -8

 :أرضب وقد جاءت عىلاوي يف بعض األماكن دون بعض، جتريح الر: التقييد الثاين

ث يف مكان مل تكن معه فيه كتبُه فخلط، وحدث يف مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع يف  -  من حدَّ

 .مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه يف موضع آخر فضبط

 .ظمن حدث عن أهل مرص أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غريهم فلم حيف  - 

 .من حدث عنه أهل مرص أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غريهم فلم يقيموا حديثه - 

 :بام يقدح يف روايتهم عّمن ضعفوا فيهم: جتريح الراوي يف بعض شيوخه: التقييد الثالث

 .تضعيف الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه: التقييد الرابع

 :ا من شيوخه دون ما إذا أفردهمغري املتقن إذا مجع يف اإلسناد عددً تضعيف رواية الراوي : التقييد اخلامس



تقييد اجلرح       
22 

 املصادر واملراجع

 .مكتبة الفرقان: أليب احلسن إسامعيل بن موسى حتقيق أبو إسحاق الدمياطي  النارش "إحتاف النبيل" - 

 حتقيق أمحد عـزو عنايـة ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين "إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول" - 

 .هـ 7 8 دار الكتاب العريب الطبعة األوىل : النارش

: أليب يعىل اخللييل، خليل بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل القزوينـي حتقيـق "اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث" - 

 .ـه 817 األوىل، : الرياض الطبعة –مكتبة الرشد : حممد سعيد عمر إدريس النارش

لربهان الدين احللبي أيب الوفا إبراهيم بن حممد بن خليل سبط ابن العجمـي "االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط" -8

 .دار احلديث ـ القاهرة: م النارش744 األوىل، : عالء الدين عيل رضا الطبعة: حتقيق

َد احلنبيل بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد ليوسف "يف من مدحه أمحد أو ذمهبحر الدم " -5 : حتقيقاهلادي بن ابن املرِبر

 .بريوت -دار الكتب العلمية: النارش  هـ   8 ، األوىل: الطبعة روحية عبد الرمحن السويفي

رشح  أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي "الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث  " -6

 .  الرياض –دار املعارف: النارشهـ، 9 8 األوىل، : الطبعة أللباينحممد شاكر، تعليق نارص الدين ا

بيـدي"ستاج العروس من جواهر القامو" -9 عبـدالعليم  :حتقيـق أليب الفيض حممد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسـيني الزَّ

 .حكومة الكويت: هـ النارش819 الثانية، : الطبعة الطحاوي

 9 8 ، األوىل: مصطفى عبد القادر عطا الطبعة: اخلطيب البغدادي دراسة وحتقيق أليب بكر أمحد بن عيل  "تاريخ بغداد" -4

 .بريوت –دار الكتب العلمية : النارش هـ

ـ النارش77  األوىل،  : الطبعة أمحد حممد نور سيف: حتقيق ليحيى بن معني "رواية الدوري -تاريخ ابن معني " -7 مركز : ه

 .مكة -البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

ـ النارش811 األوىل،  : الطبعة أمحد حممد نور سيف: حتقيق ليحيى بن معني"يرواية عثامن الدارم -تاريخ ابن معني " -1  : ه

 .دمشق –دار املأمون للرتاث 

أكرم ضياء العمري : أليب عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البرصي حتقيق "تاريخ خليفة بن خياط" -  

 هـ  79  الثانية، : بريوت الطبعة، دمشق  -مؤسسة الرسالة ، القلم  دار: النارش

: رواية-لعبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النرصي املشهور بأيب زرعة الدمشقي  "تاريخ أيب زرعة الدمشقي" -  

  مشقد -جممع اللغة العربية : شكر اهلل نعمة اهلل القوجاين النارش: حتقيق-أيب امليمون بن راشد

نظر حممـد الفاريـايب : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيقجلالل الدين  "تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي" -  

 .الرياض-دار طيبة: النارش
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هــ 6 8 ، األوىل: أبو األشبال صغري الباكسـتاين الطبعـة: حتقيق ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين"تقريب التهذيب" -8 

 .الرياض-ة دار العاصم: النارش

ـ النارش4 8 ، األوىل: بشار عواد الطبعة: مجال الدين يوسف املزي حتقيق"هتذيب الكامل يف أسامء الرجال" -5  مؤسسة : ه

 .بريوت-الرسالة 

خليل مأمون شيحا وعمـر السـالمي وعـيل بـن مسـعود : حتقيق ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين"هتذيب التهذيب" -6 

 .الرياض-دار املؤيد : هـ النارش9 8 ، األوىل: الطبعة

األوىل، : عبدالقادر مصـطفى املحمـدي الطبعـة: حتقيق أليب احلسني مسلم بن احلجاج الُقَشريي النيسابوري "التمييز " -9 

 .السعودية-دار ابن اجلوزي: هـ  النارش1 8 

 .دار الفكر: هـ النارش75  األوىل،  : الطبعة السيد رشف الدين أمحد: حتقيق ملحمد بن حبان بن أمحد البستي"الثقات" -4 

 .بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : النارش أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم حممد بن أدريس الرازي" اجلرح والتعديل" -7 

هــ   8 الثامنـة : الطبعة شعيب االرنؤوط: حتقيق لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي"ءسري أعالم النبال" -1 

 .مؤسسة الرسالة: النارش

موفـق عبـد اهلل عبـد : حتقيـق لعيل بن عبد اهلل بن جعفر املديني" سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني" -  

 .الرياض – مكتبة املعارف: النارش هـ818 األوىل، : الطبعة القادر

عبدالرمحن بن أيب بكر بـن أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن "ألفية العراقي= رشح التبرصة والتذكرة " -  

ـ النارش   8 األوىل، : ماهر ياسني فحل الطبعة -عبد اللطيف اهلميم : إبراهيم العراقي حتقيق  .دار الكتب العلمية، بريوت: ه

الدكتور مهـام عبـد الـرحيم : لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن احلنبيل حتقيق "رشح علل الرتمذي" -  

  .هـ 819 األوىل، : األردن الطبعة –الزرقاء  -مكتبة املنار : سعيد النارش

 . هـ4 8 الثانية : مكتبة ابن تيمية الطبعة: أليب احلسن مصطفى بن إسامعيل املأريب النارش "شفاء العليل" -8 

دار : لعبد العزيز بن حممـد بـن إبـراهيم العبـد اللطيـف النـارش"ضوابط اجلرح والتعديل مع ترمجة إرسائيل بن يونس" -5 

 . هـ4 8 الثانية : العبيكان الطبعة

هــ 818 األوىل،  : الطبعـة عبد املعطي أمني قلعجـي :حتقيقيب جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقييل أل"ءالضعفا" -6 

 .بريوت –دار املكتبة العلمية : النارش

 .ضاء املغربدار الثقافة الدار البي: أليب نعيم االصبهاين حتقيق فاروق محادة النارش  "الضعفاء " -9 

أبـو املعـاطي ، صبحي السامرائي: أبو طالب القايض حتقيق: ترتيب، ملحمد بن عيسى الرتمذي "علل الرتمذي الكبري" -4 

 بريوت –مكتبة النهضة العربية ، عامل الكتب: حممود خليل الصعيدي النارش، النوري
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ويص اهلل بن حممد : الشيباين حتقيق محد بن حنبلأليب عبداهلل أ "العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل رواية املروذي" -7 

 .اهلند -الدار السلفية: النارشهـ 814 ، األوىل: الطبعة عباس

مؤسسة الرسـالة الطبعـة الثانيـة : حممد بن إبراهيم الوزير اليامين حتقيق شعيب األرنؤوط النارش "لعواصم والقواصما" -1 

 .  هـ5 8 

 -دار املعرفـة : بن عيل بن حجر أبو الفضـل العسـقالين الشـافعي لنـارش ألمحد  "فتح الباري رشح صحيح البخاري" -  

 .هـ97  : بريوت ، الطبعة

عبدالكريم اخلضـري : حتقيقأليب اخلري شمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي  "فتح املغيث برشح ألفية احلديث" -  

 .دار املنهاج الرياض: هـ النارش4 8 الثانية، : وحممد الفهيد الطبعة

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة : ملجد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى حتقيق"القاموس املحيط" -  

 .هـ  6 8 الثامنة، : مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت الطبعة: النارش

دار : النارشهـ 815 الثانية : ذكار الطبعةسهيل : حتقيقأليب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين " الكامل يف ضعفاء الرجال" -8 

 .بريوت-الفكر

عبـد : حتقيـق أليب الربكات حممد بن أمحد املعروف بـابن الكيال"تالكواكب النريات يف معرفة من اختلط الرواة الثقا" -5 

 .مكة –املكتبة اإلمدادية : هـ النارش1 8 ، الثانية: الطبعة القيوم عبد رب النبي

ـ   8 : الطبعة حممود إبراهيم زايد: حتقيقملحمد بن حبان البستى " ثني والضعفاء واملرتوكنياملجروحني من املحد" -6  ه

 .بريوت-دار املعرفة: النارش

رفعت فوزي عبد املطلب وعـيل عبـد الباسـط : حتقيق صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئيل"املختلطني" -9 

 .انجي بالقاهرةمكتبة اخل: النارش م776 األوىل، : الطبعة مزيد

أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  "مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صالح" -4 

 .اهلند –الدار العلمية : النارش

بن عمـرو أليب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد  "مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين" -7 

ـ  1 8 األوىل، : مكتبة ابن تيمية، مرص الطبعة: أيب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد النارش: األزدي السجستاين حتقيق  .ه

زهـري : أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين حتقيـق "مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل" -81

 .هـ 81 األوىل، : بريوت الطبعة –اإلسالمي املكتب : الشاويش النارش

رفعت فوزي عبد املطلب وعـيل عبـد الباسـط  :حتقيق صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئيل"املختلطني" - 8

 .مكتبة اخلانجي بالقاهرة: النارش م776 األوىل، : الطبعة مزيد
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جممع : النارشهـ 815 األوىل، : الطبعة كامل القصارحممد  :حتقيق ليحيى بن معني"معرفة الرجال عن حييى بن معني " - 8

  .اللغة العربية دمشق

عثامن بن عبد الرمحن، املعروف بابن : أليب عمرو، تقي الدين "معرفة أنواع علوم احلديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح" - 8

 بريوت -املعارص سوريا، دار الفكر  -دار الفكر: هـ النارش816 : نور الدين عرت الطبعة: الصالح حتقيق

 .بريوت-دار الكتب العلمية : النارش: الطبعة خليل املنصور: حتقيقيب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي أل" املعرفة والتاريخ" -88

وحممد حممود ، وأحد عبدالرزاق، للسيد أبو املعاطي النوري" موسوعة أقوال األمام أمحد بن حنبل يف اجلرح والتعديل" -85

 .بريوت-عامل الكتب: هـ النارش9 8 ، األوىل: الطبعة

عبد اهلل بن ضيف اهلل : حتقيقلشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذَهبي "ثمن ُتُكلِّم فيه وهو موثق أو صالح احلدي" -86

 .هـ6 8 األويل : الطبعة الرحييل

 .هـ 5 8 األوىل : وقف السالم الطبعة: بشري عيل عمر النارش "منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث" -89

 .بريوت-دار املعرفة : عىل حممد البجاوي النارش: لشمس الدين حممد أمحد الذهبي حتقيق"ميزان االعتدال " -84

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين "نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" -87

 مطبعة سفري بالرياض: هـالنارش  8 ألوىل،ا: عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحييل الطبعة: حتقيق
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